Obec Dolní Bečva
IČO 00303747

Úprava rozpočtu Obce Dolní Bečva na rok 2022 – rozpočtové opatření č.3
Zastupitelstvo obce schvaluje dne 12.9. 2022 rozpočtové opatření č. 3 pod č .j.
20/09/2022 ZO-U
Rozpočet v Kč
Zvýšení příjmů o 4.508.689,98
Příjmy po úpravě Kč 40.342.169,98
Zvýšení výdajů o Kč 4.508.689,98
Výdaje po úpravě Kč 41.838.655,98
Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč -1.496.486,Financování po úpravě Kč 1.496.486,z toho :
-1.800 tis. Kč - splátka úvěru KB a.s. – multifunkční budova
- 1.200 tis. Kč – splátka úvěru – prodloužení splaškové kanalizace
4.496.486,- Kč změna stavu na bankovních účtech (úbytek finančních prostředků) stav
finančních prostředků na účtech obce činil k 1.1. 2022 Kč 21.193.767,06 z toho fond
obnovy majetku 3.229.761,ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY zvýšení o 4.508.689,98
z toho
Třída 1 – daňové příjmy Kč 3.848.816,52 – podrobný rozpis v příloze tohoto dokumentu
Třída 2 – nedaňové příjmy Kč 378.425,- - podrobný rozpis paragrafu a položek v příloze
Třída 4 – transfery – Kč 281.448,46 dotace ze SR a SFŽP z toho v Kč :
kompenzační bonusy 115.261,46, komunální volby 32.000,- veřejně prospěšné práce
80.000,- splašková kanalizace 54.187,ROZPOČTOVÉ VÝDAJE zvýšení celkem o 4.508.689,98
z toho :
Třída 5 neinvestiční výdaje -zvýšení o Kč 1.666.190,- - podrobný rozpis zvýšení výdajů na
paragrafech a položkách dle platné rozpočtové skladby jsou uvedeny v příloze tohoto
dokumentu.
Třída 6 kapitálové výdaje – zvýšení o Kč 2.842.499,98 z toho
Paragraf 2212 položka 6121
Na tomto paragrafu se evidují v roce 2022 tyto jmenovité akce :
1.Realizace nové místní komunikace na p.č. 1131/5 a 1131/24 na Rovni mezi Rozpitými
zvýšení o Kč 858.000,- Celková cena díla dle smlouvy o dílo činí Kč 6.115.707,83
2. Projekt zklidnění dopravy na silnici I/35 u školy a u obecního úřadu z dotace Státního
fondu dopravní infrastruktury
3. Projekt zvýšení bezpečnosti dopravy v obci z dotace Ministerstva pro místní rozvoj –
zvýšení o 1.983.999,98
4. Příprava projektové dokumentace pro zhotovení měřící stanice – radar u silnice I/35 v obci

Dolní Bečva u č.p. 283
5. Nákupy pozemků pod obecními komunikacemi – zvýšení o Kč 500,-

Příloha- podrobný rozpis dle platné rozpočtové skladby
Zpracovala dne 13.9. 2022
Ing. Urbanovská Blanka, správkyně rozpočtu a ekonomka obce

